
رر ا (( ثثري مم كك كل كف نناو ا كأ نكاو كن كت نلاو ثق مع عندكم ،... هكذا عندكم]^62)[يس:) كت
هذا إلى  وصلنا...

. الفوائد من ) فيها)  المجرماون أيها  الرياوم (( و امتازو ا:  تعالى قوله
رل (( سلم مللا علللى دليل الكريمة الية هذه ) في) رحريم رب من قاو

مللن ول المللراض مللن ل الفللات كل من السلمة من الجنة أهل به يتمتع
لهللم يقول تعالى الله ) ل ن) (( سلم غيره من ول الموت من ول التعب

ولكنلله دعللاء ليللس وجللل عز الله من الصادر اللفظ وهذا ، عليكم : سل م
كللا ن إذا أمللا المخلوق من وقع إذا دعاء هذا مثل يكو ن إنما ، الله من خبر
كللل مللن سيسلمهم بأنه يخبرهم تعالى الله أ ن أي... خبر فهو الخالق من
. نعم آفة

الخاصللة الربوبيللة مللن يظهللر فيما هنا وهي الربوبية : إثبات فوائدها ومن
الشللاملة هللي فالعامللة ، وعامللة : خاصللة قسللمين إلللى تنقسم والربوبية

هللو خللالقهم هللو وجللل عللز لللله مربوبللو ن الخلق جميع فإ ن الخلق لجميع
) ،)  العللالمرين رب لللله ((  الحمد:  تعالى قوله ومنها مدبرهم مالكهم

الللله عبللاد مللن المخلصللين الللله بعباد المختصة فهي الخاصة الربوبية أما
عنايللة تقتضي لنها الولى من أخص وهي وأتباعهم الرسل من المؤمنين

اا و بالمربوب خاصة اا له توفيق (( رب:  تعللالى قللوله ومنها لحاله وإصلاح
المخلصللين الللله عبللاد مللن وهللارو ن موسللى ) فللإ ن) وهارون ماوسى

بهللذا وجللل عز لله المؤمنين دعاء ومنه خاصة احقهما في الربوبية فكانت
ل ن الخاصللة الربوبيللة به المراد فإ ن ، لنا فاغفر آمنا إننا ربنا مثل ، السم

اجتمللع وقللد طيللب بللالعم التوسللل مللن بالللدعاء أخللص بالخص التوسل
رب آمنلا (( قلالاو ا:  تعللالى قللوله فللي القسللما ن * رب  العلالمرين ب

اا خاصة والثانية عامة ) الولى) وهارون ماوسى الربوبيللة أقسا م كم إذ
.  خاص سؤال ؟

...:  الطالب
العاملة هلذه أ ن بينهملا الفلرق المخلصلين اللله عبلاد طيلب : أي الشليخ
تقتضي خاصة ربوبية وهذه والتدبير والملك كالخلق الشامل العا م للتدبير
رل (( سلم:  الية هذه ، طيب خاصة عناية ) أقول) رحريم رب من قاو

مللن بلله يخاطب الذي ل ن الخاصة الربوبية من أنها أعلم والله الظاهر إ ن
وجللل عللز لللله الراحمللة إثبللات الكريمة الية هذه وفي ، المخلصين القو م
مللن الللرب ) وهل) (( رب:  لقوله الربوبية ) وإثبات) (( رحريم:  لقوله
عليلله الللله صلللى قللوله ذلللك دل الللله أسماء من الرب نعم ؟ الله أسماء
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عليلله الللله صلللى  وقللوله)  الرب فريه فعظماو ا  الركاوع ( أما:  وسلم
الراحيللم  وأمللا) للللرب مرضللاة للفم ( مطهرة:  السواك في وسلم
. يخفى ل الله أسماء من فكونه
الله براحمة المنزلة هذه إلى وصلوا إنما أنهم إلى : إشارة الية هذه وفي

وسلللم عليلله الله صلى النبي عن ثبت ) وقد) رحريم رب (( من:  لقوله
أحللد يللدخل ( ل ) بعمللله  الجنللة منكللم أحد يدخل ( ل:  قللال أنلله

أنللا ( ول:  " قللال  الللله رساول يا أنت ول: "    قالوا) بعمله  الجنة
عليه فالرسول ، براحمتك تغمدنا  اللهم) برحمته  الله يتغمدني أن إل

اا أ ن أخبر والسل م الصلة ، براحمتلله الللله يتغمده أ ن إل الجنة يدخل ل أاحد
. طيب يدخل فحينئذ الراحمة عليه يسبغ أي

) فللي)  المجرمللاون أيهللا  الرياوم (( و امتازو ا:  وجل عز الله قال ثم 
ة اليلة ة يلو م يهلانو ن المجرميلن : أ ن الفوائلد ملن الكريم بحيلث القيام

) يعنللي)  الريللاوم (( و امتللازو ا ، الطللرد بلفللظ المللؤمنين مللن يميللزو ن
. وأبعدوا انفردوا

يللو م والبللرار المجرميللن بين يميز وتعالى سبحانه الله : أ ن فوائدها ومن
. هؤلء طريق غير هؤلء طريق فإ ن الدنيا في بينهم ميز كما القيامة

الوصللف يللذكر أ ن بعمللل قللا م لمللن ينبغللي : أنه الكريمة الية فوائد ومن
يلذكر أ ن ناسلب وطلردوا بلالنفراد أملروا لملا فهنا العمل لهذا المناسب

: امتللازوا قللال ) كأنمللا)  المجرماون (( أيها:  قللال احيللث ذلللك سللبب
والعتراض واللبس الشبهة يزيل الحكم سبب ذكر أ ن شك ول لجرامكم

اا الللتي الفائللدة علللى مبنية فائدة هذه بوصف الحكم تعليق : إ ن نقول فإذ
هللذا أ ن على أي الوصف ذلك علية على يدل بوصف الحكم تعليق إ ن قلنا

ال قلت فإذا الحكم هذا علة هو الوصف فهنللا الطلبللة من المجتهد أكر م مث
القاعللدة وهللذه الجتهللاد هللو الكللرا م علللة أ ن يفيد بالجتهاد الكرا م علق

أنلله أي عليتلله على يدل بوصف الحكم تعليق أ ن وهو العلم لطالب مفيدة
 الحكم ذلك علة

يمكلن ؟ فلمللاذا النلداء ياء منها ) احذفت)  المجرماون (( أيها:  وقوله 
يطللول ل احللتى لهللم الهانللة بللاب ملن احذفت أنها البلغة علماء يدعي أ ن

والنشللراح إليلله التبسللط بللاب من المخاطب مع الكل م طول ل ن الكل م
هللذا بللل إطلقلله علللى وليللس الهانة من نوع فهو اختصر فإذا لمخاطبته

من يكو ن وقد الكل م تختصر أ ن الكرا م من يكو ن قد السياق احسب على
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يقتضللي بللل ذلللك يقتضي ل هذا في المقا م لكن الكل م تبسط أ ن الكرا م
. لهم الهانة باب من تطويله وعد م الكل م اختصار أ ن

مم:  وجل عز قال ثم  كل كأ مد ((  كهلل مع مم كأ نكلل مري كل ثنللي كيللا ثإ كم كب كد من آ ندو ا ل كأ نبلل مع كت
كن كطا مري ششلل نه  ال شنلل مم ثإ نكلل وو كل ند نن كعلل ثبريلل ثن*  نم كأ كو ثني   ندو نبلل مع كذ ا  ا نط كهلل كر ا ثصلل

نم ثقري كت مس )) نم
نفسه من العذار يحب وتعالى سبحانه الله : أ ن الكريمة الية فوائد من 

(( ألللم:  لقللوله خلقلله على الحجة لتقو م لنفسه العذر يقيم أ ن يحب أي
قللد اللله نعبلد وأ ن الشلليطا ن نعبللد أل إلينللا عهد من ) فإ ن) إلريكم أعهد
رل:  تعللالى كقللوله وهللذا بنفسلله العللذر وأقللا م الحجللة علينللا أقا م نس نر  ))

كن ثري شش كب كن نم ثري ثذ نمن شل كو كئ كن ثل نكاو ثس كي شنا كلى ثلل ثه كع شل نة  ال شج كد نح مع ثل كب نسلل رر  ال
. طيب]^165)[النساء:)

إخلصللهم يجعللل لم احيث للخلق وجل عز الله راحمة : إثبات فوائدها من
ال له الللله ل ن الرسللل ألسللنة على إليهم بذلك عهد بل عقولهم إلى موكو
ال الخلص جعل لو اا ذلللك فللي العقول لختلفت العقول إلى موكو اختلفلل

اا هللو بلله تكفللل ممللا ذلللك وجللل عز الله فجعل تنضبط ل الهواء ل ن كثير
إلللى به عهد الذي العهد بهذا وجل عز الله راحمة إثبات ففيه لعباده نفسه
. عباده
: يقللول أاحللد أو التحلية قبل التصفية ينبغي : أنه الكريمة الية فوائد ومن

؟ إيللش ) هللذا)  الشريطان تعبدو ا (( أل:  قال لنه التحلية قبل التخلية
، التواحيللد هللو وهللذا وإثبات نفي يعني ) تحلية)  اعبدوني (( وأن تخلية

وعللد م محللض تعطيللل المجللرد النفي ل ن وإثبات نفي على مبني التواحيد
اا المشاركة يمنع ل المجرد والثبات وإثبللات بنفللي إل التواحيللد يكللو ن ل إذ
ال وأضرب العللد م معناه مجرد نفي هذا البيت في قائم ل فرض لو لهذا مث

إثبللات هللذا الللبيت فللي قللائم زيللد قلللت وإذا البيت في قائم الموجود هذا
قلللت فللإذا قائم البيت في آخر رجل يكو ن قد أي المشاركة يمنع ل مجرد

ل وصللار التواحيللد وتحقللق النفلراد تحقلق احينئللذ زيد إل البيت في قائم ل
اا زيد إل البيت هذا في قائم يوجد المريللن هللذين مللن فيلله لبد التواحيد إذ
ال يبدأ ؟ يبدأ بماذا ولكن والثبات النفي مكللا ن على الثبات ليرد بالنفي أو
بللالنفي يبللدأ ولهذا فيه الثبات لستقرار صالح خالص ، الشوائب من خال

قللوله إلللى فاسللتمع كللثير القللرآ ن فللي وهذا طيب مهند يا كذا بالثبات ثم
مذ:  تعالى ثإ كو كل ((  نم كقا ثهري كر ا مب ثه ثإ ثبري ثل

ثه ك ثم ماو كق ثني كو شن نء ثإ كر ا شما كب كن ثم ندو نبلل مع كت
شل* ثإ ثذ ي   شل ثني  ا كر كط أثبت ثم معبود كل من فتبرأ]^26:27)[الزخرف) كف
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سللريهدين فللإنه فطرنللي  الذ ي (( إل فطللره الذي واحده لله العبادة
(. (

تكلو ن ول اللله معصللية فللي الشيطا ن طاعة : أ ن الكريمة الية فوائد من
(( أل:  لقللوله العبللادة مللن نللوع الللله معصللية فللي إل الشلليطا ن طاعللة
هللي والعبللادة التللذلل مللن نللوع فيهللا الطاعللة ) ل ن)  الشريطان تعبدو ا
. عبده فقد الله معصية في الشيطا ن أطاع فمن التذلل

ا والنلذر والذبلح والسجود بالركوع تختص ل العبادة : أ ن فوائدها ومن وم
فهللي التللذلل كمللال فيها يكو ن طاعة لكل شاملة عامة هي بل ذلك أشبه
. عبادة
سللمى احيث الشيطا ن طاعة من الحذر : وجوب الكريمة الية فوائد ومن
غيللره الللله مللع يعبللد أ ن ملن يحللذر إنسللا ن وكللل عبادة طاعته تعالى الله

. وجل عز الله معصية في الشيطا ن طاعة من التحذير شديد
(( وأن:  لقللوله واحللده الللله عبللادة : وجللوب الكريمللة اليللة فوائللد ومن

والثللاني التعبللد : أاحللدهما معنييللن علللى تطلللق ) والعبللادة)  اعبللدوني
العبللد فعل المعنى بهذا وهي وجل عز لله التذلل يعني التعبد ، به المتعبد

ا وزكلاته احجله صليامه صلته يعني عللى العبلادة وتطللق ذللك أشلبه وم
اه اللله يحبله لملا جلامع اسم كل المعنى بهذا وهي به المتعبد ملن ويرض
مللن ويرضللاه الللله يحبلله مللا لكللل جللامع اسللم العبادة ، والفعال القوال

اا ، والجواراحيللة القلبيللة والظللاهرة الباطنللة والعمللال القللوال تطلللق إذ
وهللي بلله : المتعبللد والثللاني ، العابللد فعل وهو : التعبد الول على العبادة

. المشهورة القائمة العبادات
: لقللوله التواحيللد هللو المسللتقيم الصللراط : أ ن الكريمللة الية فوائد ومن

الشلليطا ن عبللادة تللرك ) أي) (( هللذ ا) ) مسللتقريم صللر اط (( هللذ ا
وإنما فيه عوج ل مستقيم طريق أي مستقيم صراط الله بعبادة واللتزا م

مسللتقيم صللراط فهللو وجنتلله تعللالى الله رضا إلى موصل لنه كذلك كا ن
. طيب
ة الية فوائد ومن و ن قلد الصلراط : أ ن الكريم اا يك و ن وقلد مسلتقيم يك

اا شن:  تعالى الله قال معوج كأ كو كذ ا ((  ثطي كهلل كر ا رما ثصلل ثقري كت مسلل نه نم نعاو ثب شت كفللا
نعاو ا كول ثب شت كل كت نب رس كق  ال شر كف كت مم كف نك من ثب ثه كعلل ثل ثبري كللل]^153)[النعللا م:) كسلل

كا ن وإ ن مستقيم فهو الله شرع على كا ن فإ ن طريق له البشر من وااحد
. معوج فهو خلفه على
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مد:  تعالى الله قال ثم كق كل كو شل ((  كض مم كأ نك من لل ثم ثب رر ا ج ثثري علللى ) أقرؤهللا) كك
: قللوله وهي أولها على تكلمنا الية هذا على وقفنا أظن المصحف قراءة
مد:  وجل عز الله قال ، أضل ولقد كق كل كو شل ((  كض مم كأ نك من لل ثم ثب رر ا ثج ثثري (() ) كك

أ ن قبل المستقيم الصراط عن الفرقو الضاعة بمعنى ) الضلل) أضل
 ؟ تفعل ماذا غانم يا عندك إيش نبدأ

...:  الطالب
رل (( سلم فائللدة فيهللا نعم : أي الشيخ ) فيهللا) رحريللم رب مللن قللاو
الله كل م في القبلة أهل اختلف وقد احق وهذا ويتكلم يقول الله أ ن إثبات

 وجل عز
يشللبه ول بلله يليللق وجلله علللى وصوت بحرف يتكلم : إنه قال من فمنهم
 المخلوقين أصوات صوته
اا يخلللق ولكللن يتكلللم ل : إنلله قللال من ومنهم اا إليلله ينسللبه كلملل تشللريف

اا وأمللا نفسه في يقدره ما كلمه لكن يتكلم : إنه قال من ومنهم ، وتكريم
ذهب فلالول ، مخلوق فهو يسمع ما والثلاني ، أهلل السلنة والجماعلة م

المللر واحقيقللة الشللاعرة مذهب والثالث ، وافقهم ومن المعتزلة مذهب
مللا علللى متفقللو ن منهم كل ل ن المعتزلة مذهب هو الشاعرة مذهب أ ن

كل م : هللو قللالوا والمعتزلة الجهمية لكن مخلوق المصحف من أيدينا بين
النااحيلة هلذه ملن منهلم أسلوأ فهم الله كل م عن عبارة قالوا وأولئك الله
عنلله الللله قللال كما الله كل م القرآ ن : إ ن يقولو ن والجهمية المعتزلة ل ن
من الله كل م إنه ثإ كو ند ((  كح كن كأ كن ثم ثكري ثر مش نم مل كك  ا كر كجا كت مسلل نه  ا مر ثج كأ شتللى كفلل كح

كع كم مس كم كي ثه ككل شل يسللمع (( حتى:  يقولللو ن هللم لكللن]^6)[التوبللة:)  ال
إلللى أقللرب فأيهمللا الله كل م عن عبارة هو الذي الكل م ) أي)  الله كلم

الصللواب ، مللبين ضلل في منهم كل ولكن والمعتزلة الجهمية ؟ الحقيقة
محمللد إلللى وألقللاه جبريل سمعه منه وسمع بنفسه به تكلم الله كل م أنه

إذا منكللم أريللد أنللا لكن طيبة مهمة فائدة هذه نعم وسلم عليه الله صلى
ا ن تعرفلو ن لنكم بشيء تتكلموا أل الفوائد أستنبط كنت ترتلب إذا النس

مللا عنلله ويللزول يتعثر احجر أمامه جعل ثم فيه ومشى شيء على تفكيره
. فكره في

...:  الطالب
. طيب مرة الفوائد تنتهي احتى كا ن :  مهما الشيخ

) بمعنللى) (( أضلل) ) منكلم أضلل (( ولقد:  وجل عز الله قال ثم 
رل منكللم (( أضللل هدى فيه ليس ضلل إلى قادكم يعني وأتاه أضاع نجب
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را: "  المؤلف ) قال) البللاء بضللم قراءة " وفي كقبريل جبريل جمع خلق
رل نب إذا ، نعم سبعية قراءة وفي ؟ شاذة وإل سبعية هذه ) والقراءة) (( ج

ال قال أو قراءة وفي قال قال إذا لكن سبعية فهي وسكونها الباء بضم مث
اا طيب المؤلف اصطلح هذا شاذة فهي وقرئ سللبعيتا ن قراءتلا ن فيهلا إذ

رل مب نج رل ) و) ((  نب نج لل المؤلللف ذكرهللا مللا ثالثللة قللراءة ) فيها) ((  ثب ثثج  ))
ر ا رل رابعة قراءة ) وفيها) كثرير ثب ثج المؤلف ولكن الل م تشديد ) بدو ن) (( 
اا تفسيره ليس الله راحمه المصلللحة أ ن رأى مللا يللذكر إنما للقراءات جمع

لنلله أاحسللن لكللا ن ذكرهللا لو أنه لشك احال كل على ولكن ذكره تقتضي
اا متعللددة قللراءات يذكر كما الحرف صفة في متعددة قراءات يذكر أاحيان
التسللهيل ) مللن) (( أأنذرتهم مثللل فللي قللراءات سللت إلللى تبلغ التي

اا بشر النسا ن ولكن ذلك أشبه وما والحذف والتحقيق ويهمل يغفل أاحيان
يذكر أ ن يحتاج ل ما يذكر أو يذكر أ ن ينبغي ما

رل منكم أضل (( لقد  اا ) أي) جب ر ا خلق أ ن ذلللك يعنللي ) ول) (( كللثرير
الخلللق أكللثر ، الخلق أكثر أضل هو بل الشيطا ن قبل من يضلل لم الكثر

 القريامة ياوم  الله ( أن الصحيح الحديث في ثبت لنه الشيطا ن أضلهم
ذريتك من : أخرج فريقاول وسعديك لبريك فريقاول آدم : يا يقاول

را ألللف كل : من قال  النار بعث وما رب : يا يقاول  النار إلى بعث
ووااحد آد م بني من النار في كلهم  هؤلء) وتسعاون وتسعة تسعمائة

ذلللك أينا: "  وقللالوا ذلللك وعظللم الصللحابة علللى ذلك فشق الجنة في
مللا أمللترين فللي فللإنكم ( أبشللرو ا:  " قللال  الله رساول يا  الاو احد

شللاهد مللن كللذلك  وهو) ومأجاوج يأجاوج كثرتاه إل شيء في كانتا
وتسللع تسللعمائة أ ن وجللد العصللور مللن بسيط جزء في ونحن ال ن الخلق

السلللمي الللدين إلللى منهللم المنتسللبين احللتى ضلل على كلهم وتسعين
طيب السل م إلى منتسبين كانوا وإ ن الكفر بهم يبلغ عظيم ضلل عندهم

اا رل الكثر المراد نعم ؟ الكثر هنا بالكثير المراد إذ ر ا (( جب : ) قللال) كثرير
مم((  كل كف نناو ا كأ نكاو كن كت نلاو ثق مع بالسللتفها م والمراد للستفها م هنا  الهمزة)) كت
عليلله والمعطللوف عاطفة هنا والفاء العقل عد م على يوبخهم التوبيخ هنا
فمنهللم العلللم لهللل رأيللا ن للمقا م مناسبة مقدرة جملة وإما سبق ما إما
فللي ولكللن قبللله مللا علللى بعللده مللا يعطف العطف احرف : إ ن يقول من

وااحللد كللل جعللل وللو والهمللزة العطلف احللرف بيلن وتأخير تقديم الكلمة
فللي الهمزة : إ ن قال من ومنهم ، تعقلو ن تكونوا فألم اللفظ لكا ن مكانه
هللذا السللياق مللن أو المقا م من يفهم مقدر على عاطفة الفاء وإ ن محلها
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أنللك إذا أصللعب لكنه القواعد إلى أقرب يعني أقعد يكو ن قد الحقيقة في
اا تقللدر أ ن تستطيع ل المواضع بعض في اا شلليء أي تعلللم ول شلليئ مناسللب

فللي النحويو ن اختلف إذا فيما عندي والقاعدة اليسر الثاني يكو ن فحينئذ
المعنى ويكو ن معنى اختلف منه يلز م لم ما اليسر هو الراجح أ ن مسألة
ويللؤدي بللالمعنى يخللل لنلله اليسر نتبع ل فحينئذ صحيح غير لليسر التابع
اا المعنللى دا م مللا لكللن صللحيح غيللر معنللى إلللى الللوجهين علللى مسللتقيم

) تعسرو ا ول ( يسرو ا الراجح هو فاليسر
والعقل عقلهم عد م على وبخهم أنه ) يعني) تعقلاون تكاوناو ا (( أفلم 

وعقلل ، التكليلف عليله يلترتب اللذي وهلو الدراك بمعنلى : عقل نوعا ن
: عقل ن العقللل ، الللذ م أو المللدح عليلله يللترتب الذي وهو التصرف بمعنى
هللو فقللل شللئت وإ ن التكليف عليه يترتب الذي وهو الدراك بمعنى عقل
عقللل ، العقل العبادة شروط من الفقهاء فيه يقول والذي التكليف مناط
هنا المراد أيهما ، والذ م المدح عليه يترتب الذي وهو التصرف بمعنى آخر

اا الثاني المراد ؟ يكونللوا لللم الدراك عقللل عنهللم انتفللى لللو لنهللم ، قطع
فلللم التصللرف عقللل عنلله انتفللى لكنهللم اللللو م إليهللم يتللوجه ول مكلفين

الدراك باعتبلللار عقلء ، عقلء غيلللر عقلء فصلللاروا التصلللرف يحسلللنوا
المللدح عليلله المرتب التصرف باعتبار عقلء غير ، التكليف عليه المترتب

ال أعطوا وإ ن الحقيقة في فهم ، الذ م أو أعطللوا إ ن ثانيللة بعبللارة أو عقللو
اء ال يعطللوا لم ذكا فللي الللله راحملله السللل م شلليخ عبللارة أاحسللن ومللا عق

رء أوتاو ا إنهم: "  وصفهم في قال احيث المتكلمين رء أوتاو ا وما ذكا ذكا
را وأوتاو ا را يؤتاو ا ولم فهاوم را وأوتاو ا علاوم ر ا سمع وأفئللدة وأبصللار

شلليء مللن أفئدتهم ول أبصارهم ول سمعهم عنهم أغنى فما
" يسللتهزءون كللاناو ا ما بهم وحاق  الله بآيات يجحدون كاناو ا إذ ا

اء أوتوا اء أوتوا وما ذكا عليهللم احجللة ذكللاؤهم فكللا ن العافيللة الله نسأل زكا
اا وأوتوا ل بفهملله تكلم إذا والنسا ن علم عندهم ما لكن فهم عندهم فهوم
أ ن المهللم ، وعبللادته عقيللدته عليلله تبنللي علم من فلبد وضاع ضل بعلمه
ال أوتوا هؤلء العقللول مللن احرمللوا ولكنهللم الحجللة عليهللم بهم تقو م عقو
فمللا التصللرف واحسللن الرشللد هللي الللتي والذ م المدح عليها يترتب التي

(( ينفعهم فيما استعملوها ما عليهم بها الله أنعم التي عقولهم استعملوا
تعقلاون تكاوناو ا (( أفلم:  الله راحمه ) يقول) تعقلاون تكاوناو ا أفلم

" يعني فتؤمناون  العذ اب من بهم حل ما أو وإضلله عد اوته) " )
العللذاب من له بالمتبعين احل ما عقلتم أو وإضلله عداوته عقلتم أنكم لو
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الفونه لكنتلم والنكال الله ولمنتلم تعبلدونه ول تخ وى ولكلن واحلده ب اله
شما:  وجل عز قال كما الهدى غطى كأ كو ند ((  نماو مم كث نه كنا مي كد كه رباو ا كف كح كت مسلل كفا

كمى كع مل كلى  ا كد ى كع نه مل مم  ا نه مت كذ كخ كأ نة كف كق ثع ثب كصا كذ ا كع مل ثن  ا نهللاو مل )[فصلللت:)  ا
17^[

تفسللير فللي المؤلللف ) قللال) جهنم (( هذه:  وتعالى سبحانه قال ثم 
)...) (( هللذه"  جهنللم هللذه  الخللرة فللي لهللم ويقللال: "  الكل م

. الله هداية يا البعيد إشارة ل ن قريب إلى هنا الشارة
...:  الطالب
للجماعللة بللأولء البعيللد إشارة ) لكن) جهنم (( هذه كذا : بأولء الشيخ

ال تلك للوااحد البعيد وإشارة جهنللم (( هللذه:  يقول هنا طيب ذلك أو مث
بسللبعرين تقاد(  القيامللة يللو م بهللا يللؤتى لنه منهم قربها إلى ) إشارة)

بهللا ويللؤتى تقللاد )، ملللك ألف سبعاون يقاوده زمام كل زمام ألف
على الواصفو ن يقدر ل ما العظيم الرعب من ويلحقهم الناس ويشاهدها

تاوعللدون كنتللم  التي جهنم (( هذه:  المجرمين لهؤلء ويقال وصفه
كم:  فيها الله قال آخرى آية وفي ) بها) ماو كي كن ((  رعاو كد كلللى ني ثر ثإ كم كنللا شنلل كه كج

لعا ثه* كد ثذ كه نر   شنا ثتي  ال شل مم  ا نت كها نكن كن ثب نباو شذ كك كها* نت ماو كل مص نرو ا   ا ثب مص مو كفا ل كأ
نرو ا ثب مص نء كت كاو ا مم كس نك مري كل كما كع شن كن ثإ مو كز مج مم كما نت نت كن نكن نلاو كم مع :15)[الطللور) كت

كنتم ((  التي لهم يقال كانوا إليها يدعو ن أ ن قبل الول في كانوا]^16
أعقابهم على يتراجعو ن أنهم على يدل والدع إليها دعوا ) فإذا) تاوعدون

اا اا يدفعو ن ولكنهم منها خوف (( هللذه:  ويقال إليها بالله والعياذ بقوة دفع
والللدع الحللق رد فللي عنللف ) التكللذيب) تكذباون بها كنتم  التي  النار
عليهم عرضت احين أما العمل جنس من الجزاء فصار عنف ؟ ل ول عنف

) وهنللا) تاوعدون كنتم  التي جهنم (( هذه:  لهم فقيل منهم وقربت
قللول وعليلله الشللر في واليعاد الخير في الوعد : إ ن قيل أنه وهو إشكال
: الشاعر

 الماوعد ومنجز إيعاد ي لمخلف       وعدته أو أوعدته وإن"          
" 

علللى المفسللر قللال كمللا المللر : نعللم ) نقللول) (( تاوعدون:  قال وهنا
قللال لللو توعللدونها ل بهللا ) توعللدو ن) (( بها:  قللوله وهللو معلللو م احذف

نة ((:  فيها الله قال الجنة فإ ن محل للشكال لصار توعدونها شنلل ثد كج مللل نخ مل  ا
ثتي شل كد  ا ثع كن نو نقاو شت نم مل آمنللاو ا  الللذين  الللله (( وعد]^15)[الفرقللا ن:)  ا
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: لهللم قيل أنه يعني بها وعدوا هؤلء ) لكن) جنات  الصالحات وعملاو ا
. عادل نعم... ذكر ثم الواقع هو وهذا تلقونها سوف إنكم

...:  الطالب
 ؟ قوله ول قوله ؟ : إيش الشيخ

...:  الطالب
... ، نعم ، : نعم الشيخ

...:  الطالب
لكللن خلف فيه ، مانع في ما جائز هذا الخبر على النشاء : عطف الشيخ
كل:  قال مستقيم أنه دا م ما ا جوازه يصح كقا ثم كيا ((  ماو ثطللي كقلل مه كر أ

رز ك كعلل كأ

مم نك مري كل كن كع ثه ثم شللل نه  ال نماو نت مذ كخلل شت مم كو ا نكلل كء كر ا ليللا كو ثر مه هللذا]^92)[هللود:) ثظ
. نعم مانع ول العكس كذلك إنشاء على خبر عطف

...:  الطالب
يتضللمن تقريللر فهللو واقع الشيء هذا أ ن بمعنى تقرير نعم ، : نعم الشيخ
اا ، توبيخ يعنللي يقللر الشلليء هللذا أ ن المهللم ، توبيللخ يتضمن النسا ن أاحيان
إذا محنللة يكو ن وقد منحة يكو ن قد ثم ثابت شيء أنه التقرير معنى ثابت
لللك نشللرح (( ألللم ، ثناء فهو منحة كا ن إذا وتنويع توبيخ فهو محنة كا ن

وإل واللللو م التوبيللخ تفيللد هل ، طيب ، للتقرير إنها يقولوا ) ألم) صدرك
ثللم ثللابت الشلليء هذا أ ن التقرير معنى ل ن والمدح الثناء ؟ والمدح الثناء

. نعم السياق يقتضيه ما احسب هذا أو بهذا المراد يكو ن قد
لئل... الكافرين...:  الطالب
 ؟ إيش يحب الله : إ ن الشيخ

...:  الطالب
أحب أحد من ( ما:  الحديث في جاء كما كله وهذا هذا ل ، : نعم الشيخ
نفسلله مللن يعللذر أ ن يحب وتعالى سبحانه  الله)  الله من يعذر أن إلى

. نعم صحيح كلتاهما أو كلهما غيره على الحجة ويقيم
...:  الطالب
: الرسللول للله قللال احينمللا إل أطللاعه مللا أبللو هريللرة نعللم : أي الشلليخ

. نعم والسل م الصلة عليه الرسول  أقره) كذوب وهاو ( صدقك
...:  الطالب
اا إنه : ثم الشيخ أنلله أبللو هريللرة يعلللم بشيء الشيطا ن- أمره –أمره أيض

إقرار بعد إل الشيطا ن من تحميه أنها علم ما لكن القرآ ن قراءة وهو خير
. له الرسول
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...:  الطالب
. نعم : أي الشيخ

...:  الطالب
العامللة بعللض يرونهللم الللذين... ومللأجوج يأجوج ، أسئلة... ، : نعم الشيخ
اا مختلفللو ن وأنهم آد م بني من هم ما هؤلء ومأجوج : يأجوج يقول اختلفلل

اا ل الطعللا م مللن المللد على العشرين أو العشرة يترادف من منهم عظيم
أذنللا ن للله الذا ن طللوال الجسللا م كبللار هللو مللن ومنهم نعم أعله يبلغو ن
بنللي من أنهم الصحيح لكن يختلفو ن نعم بالخرى ويلتحف إاحداها يفترش

.  ذلك في شك ل آد م
 الللتي جهنللم (( هذه:  تعالى الله قال الرجيم الشيطا ن من بالله أعوذ
الله قال كما مكذبو ن بها كانوا ولكنهم بها توعدو ن ) أي) تاوعدون كنتم
)) تكللذباون بهللا كنتللم  الللتي  النار (( هذه:  الطور سورة في تعالى
القياملة ويللو م بللالله والعيللاذ كللذبوا ولكنهللم بها توعدوا أي بها وعدوا فهم

كنتللم  الللتي جهنللم (( هللذه:  ويقللال التكللذيب هللذا علللى يوبخللو ن
. ) طيب) تكذباون بها كنتم  التي  النار (( هذه ) و) تاوعدون

كها:  تعالى الله قال ماو كل مص كم ((  ا ماو كري مل كما  ا مم ثب نت كن نكن نرو نف مك يقللال  يعنللي)) كت
كللوني أمللر المللر ) وهذا) تكفرون كنتم بما  الرياوم ((  اصلاوها:  لهم

أ ن الللله أمرهم ممن كا ن وإ ن الله من كا ن إ ن كوني أمر هذا ؟ شرعي أو
اا فهو الملئكة من ذلك يقولوا والذلل الهانللة بلله والمللراد كوني أمر أيض

سبيل على ذلك يقال لكن يصلوها أ ن يستطيعوا لن أنهم المعلو م من وإل
بالنسللبة يكللو ن وقللد الللذكري للعهد هنا ) أل) ((  الرياوم ، والذلل الهانة

اصلللوا الحاضللر اليللو م هللذا يعنللي الحضوري للعهد الكفار هؤلء لمخاطبة
اا علينا يتردد فيه النار هللو فمللا والللذهني والحضللوري الللذكري العهللد كثير

. الله هداية ، نعم إي ؟ عثما ن أاحمد أو عثما ن يا هذا بين الفرق
... الذكري...:  الطالب
. الحضوري العهد ، الحضوري : الذكري الشيخ

... الحضوري : العهد الطالب
. طيب ، : نعم الشيخ

.. تعالى قوله مثل الكل م في ذكره سبق أي الذكري : والعهد الطالب
. أمثلة غير ل : طيب الشيخ

... : يعني الطالب
. : الذهني الشيخ
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... الذهن إلى يعود أنه أي الذهني : العهد الطالب
اا كللذا خلص بللس : نعللرف الشلليخ اا كللا ن مللا الحضللوري العهللد إذ معهللود

اا كا ن ما والذكري ، لحضوره اا كا ن ما والذهني ، لذكره معهود فللي معهود
ال الذها ن ال وأنللت القاضللي إلللى اذهب قلنا إذا فمث أي إلللى البلللد فللي مث
، اللذهن فللي معللو م هلذا ل ن نفسلها البللد قاضلي إللى ؟ تلذهب قاضي

ال قلللت إذا الحضللوري : تعللالى كقللوله احضللوري هللذا نكرمللك : اليللو م مث
عليكللم سللبق ما الذكري العهد ، ) طيب) دينكم لكم أكملت ((  الرياوم

مثل
كما ((  كنا كك مل كس مر أ

كلى ك كن ثإ ماو كع مر رل ثف نساو كصى* كر كع كف نن   ماو كع مر كل ثف نساو شر  ال
هنللا آخللر رسللول هللو مللا المللذكور الرسللول يعنللي]^16)[المزمللل:)

احضللوري عهد أنه يظهر ) الذي) تكفرون كنتم بما  الرياوم ((  اصلاوها
بكللونكم أي ) مصللدرية) (( مللا) ) تكفللرون كنتللم (( بمللا:  وقللوله

) أي) تكفللرون كنتم (( بما:  وقوله بسبب أي للسببية والباء تكفرو ن
والكتللاب والملئكللة الخللر واليللو م بللالله كفروا فقد الدنيا في به تكفرو ن
عندهم ليس لنهم بطاعته يقوموا لم ولهذا به الله أخبر ما وبكل والنبيين

وإنمللا ) نعللم) أفللاو اههم على نختم ((  الرياوم:  تعالى الله قال إيما ن
:  لهم يقال

يظلمللوا لللم أنهللم وبيللا ن عليهم الحجة ) لقامة) تكفرون كنتم (( بما
كما (( ولهذا شل كي نك ثق مل كها نأ نج ثفري ماو مم كف نه كل كأ كها كس نت كن كز مم كخ كل مم كأ نك ثت مأ نر كيلل ثذي * كنلل
نلاو ا كلى كقا مد كب كنا كق كء نر كجا ثذي كنا كن مب شذ كك كنا كف مل نق كل كما كو شز نه كن شل من  ال ٍءء ثم مي من كش ثإ
مم نت من شل كأ ٍءل ثفي ثإ ٍءر كضل ثبري ]^ 8:9)[الملك) كك
كم((  ماو كري مل نم  ا ثت مخ كلى كن مم كع ثه ثه كاو ا مف القيامللة يللو م ) يعنللي) ((  الريللاوم) ) كأ

: لقولهم الكفار ) أي) أفاو اههم على (( نختم
ثه ((  شل كنا كو ال شب شنا كما كر كن نك ثكري ثر مشلل كنللا )) نم نم شل كك نت كو مم ((  ثه ثدي ميلل ند كأ كه مشلل كت كو

مم نه نل نج مر أ
كما(( ) وغيرها) ك ثب نناو ا   كن ككا نباو ثس مك عضللو فكللل نعللم  فلكللل)) كي

كم((  منه صدر بما ينطق ماو كري مل نم  ا ثتلل مخ كلللى كن مم كع ثه ثه كاو ا مفلل علللى ) الختللم) كأ
أاحكمتله إذا الكيس ختمت ومنه إليه الوصول وعد م إغلقه بمعنى الشيء

نم((  ومعنى ، ونحوه بالشمع عليه وختمت سده ثت مخ كن كلللى   مم كع ثه ثه كاو ا مفلل كأ

رأوا إذا القياملللة يلللو م المشلللركين أ ن وذللللك تتكللللم فل نسلللدها ) أي)
مللا ربنللا (( و الله وقالوا الشرك من وتبرءوا تكلموا نجوا قد المواحدين

) .  ) مشركرين كنا
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